ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea iniţierii unui proiect de investiții pentru realizarea obiectivului
reabilitare străzi în zona de locuințe Tarla 49/25/2, Parcelele 1 și 2, sat Mînăstirea, județul
Călăraşi
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 28.03.2017,
având in vedere:
 raportul de specialitate al compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
 Prevederile HCL nr. 9/28.01.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
obiectivul Lotizare Locuințe, precum și ale celorlalte hotărâri ale Consiliului Local
Mînăstirea privind atribuirea de terenuri pentru construirea de locuințe conform Legii nr.
15/2003;
 Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. d si alin. 6, lit. a, punct. 4 din Legea administraţiei publice
locale numărul 215 din anul 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă iniţierea unui proiect de investiții pentru realizarea obiectivului reabilitare
străzi în zona de locuințe Tarla 49/25/2, Parcelele 1 și 2, sat Mînăstirea, județul Călăraşi.
Art. 2. Se aprobă achiziționarea serviciilor de realizare a documentațiilor tehnice (studiu
de fezabilitate/DALI, studii de teren, etc.) și a serviciilor de consultanță, necesare realizării
investiției.
Art. 3. Se aprobă demararea activităților de identificare a surselor de finanțare a investiției.
Art. 4. Primarul comunei Mînăstirea, prin aparatul propriu de specialitate, se va ocupa cu
ducerea la indeplinire a prezentei.
Art. 5. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi
autorităţilor interesate.
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Veșteman Vasile

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Năstase Ion
Nr. 25
Data: 28.03.2017
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 13 voturi “pentru”, din 14 consilieri prezenți și 15 în
funcție.

